
RECURSOS
CONCURSO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

RESPOSTA: Apesar de na alternativa “B” faltar uma letra na última palavra da frase, não tirou o 

sentido da mesma, não prejudicando o entendimento da questão.

RESPOSTA: O item “Administração de Medicamentos” citado no edital, contempla aspectos 

farmacológicos indispensáveis para esta ação. Além do mais, a bilbiografia sugere o livro 

“Dicionário de Administração na Enfermagem”.

RESPOSTA: Reafirmo a letra “A” como opção correta considerando o direito do paciente de 

decidir sobre a sua saúde.

QUESTÃO Nº 01

RESPOSTA: A lingua padrão é aquela em que há obediência às regras gramaticais por parte 

do usuário. È também rotulada como lingua formal. Com base da bibliografia indicada, a única 

construção em que tal obediência ocorre é a da alternativa C: o verbo implicar é transitivo direto 
na acepção empregada. As três demais construções pertencem ao registro informal da lingua 
portuguesa, no âmbito da regência verbal.

QUESTÃO Nº 28

QUESTÃO Nº 31

QUESTÃO Nº 33

RECURSO: 00000047  - INDEFERIDO

RECURSO: 00000076 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000054 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000023 - INDEFERIDO



QUESTÃO Nº 35

QUESTÃO Nº 37

QUESTÃO Nº 38

QUESTÃO Nº 42

RECURSOS: 00000106, 00000107 - INDEFERIDOS

RESPOSTA: A resposta correta é a letra “B”. A opção “D” não está correta pois nictúria não é 

sinal de insuficiência cardíaca esquerda. A nictúria pode estar presente na insuficiência 

cardíaco congestiva global mas não é característica da I.C.esquerda.

RECURSOS: 00000023,0000051, 00000097 e 00000106 - INDEFERIDOS

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000088 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A resposta correta da questão é a letra “B”, único item que se refere a “sinais de 
complicações”. As outras alternativas são SINTOMAS  de complicações e não SINAIS 
conforme solicitado no enunciado.

RESPOSTA: A opção correta não é a letra “C”.

A manifestação de toxicidade provocada por drogas antineoplásicas consiste em fragilidade 
da rede venosa, levando a flebite e esclerose venosa. Não é manifestação de fragilidade de rede 
arterial.

A opção correta é  A: náuseas, alopécia e petequias são manifestações de toxidade provocadas 
pelas drogas antineoplásicas.

RESPOSTA: Na reanimação cardiorrespiratória, independente da causa que a suscitou e do 
local onde ocorreu, existem medidas a serem adotadas e o técnico de enfermagem deve 
conhecê-las. Desferir golpe seco na região precordial (opção B) não é mais preconizado, 
configurando-se como uma manobra obsoleta. Estender a cabeça para trás e girar para o lado 
(opção C) não é correto. A posição ideal para manter a permeabilidade das vias aéreas é  
atingida quando a cabeça é estendida para trás e o queixo puxado para cima. Por fim, a 
massagem cardíaca externa (opção C) tem sua maior eficácia com os cotovelos esticados e 
não fletidos. Portanto, a resposta correta é a aspiração de secreções, manobra indicada 

quando há secreções que obstruem a passagem de ar. Está dentro dos procedimentos da 1ª 

etapa do ABCD da ressuscitação.

A pergunda é simples, direta e válida.



QUESTÃO Nº 46

QUESTÃO Nº 52

QUESTÃO Nº 53

QUESTÃO Nº 55

RECURSO: 00000047 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000054 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000047 - INDEFERIDO

RECURSOS: 00000077 e 00000081 - INDEFERIDOS

RESPOSTA: A pressão arterial média hoje é parâmetro fundamental para administração de 

fármacos em toda e qualquer situação de internação. Sendo assim, é conteúdo inerente ao 

Técnico de Enfermagem. O conteúdo está previsto em fundamentos de enfermagem.

RESPOSTA: O propofol é um fenol formulado que serve para emulsão, cuja formulação inclui 

tecitina de ovo purificada, glicerol e óleo de semente de soja. Devendo estar portanto, em 

ambiente refrigerado ja que a solução é rica em lipídios.

O item “Administração de medicamentos” citado no edital, comtempla aspectos 

farmacológicos indispensáveis para esta ação. Além do mais, a bibliografia sugere o livro 

“Dicionário de Administração de Medicamentos na Enfermagem”.

RESPOSTA: À equipe de enfermagem deve nas unidades de emergência, terapia intensiva 

e/ou qualquer outra unidade de internação deve conhecer que a gasometria arterial é 

diagnóstica e revela valores anormais ou não de PaO2 em paralelo com a avaliação da fração 

de oxigênio que é ofertada aos pacientes através de tubo traqueal, cateter de O2, máscara de 

O2, procedimentos que os técnicos acompanham diretamente para proceder/realizar algumas 

técnicas inerentes a equipe de enfermagem e que podem interferir na capacidade de 

oxigenação. O conteúdo está contemplado em Fundamentos de Enfermagem e Situações de 
Urgência e Emergência.

RESPOSTA: O candidato refere como correta a alternativa “A”, porém a presença de nódulos é 

detectada à palpação, e não à inspeção. O mesmo se contradiz com seu último argumento ao 

citar que “Observar é visualizar, ver, olhar e não constatar, sentir, apalpar.

A questão é clara ao cobrar o procedimento da fase de inspeção. Segundo Dicionário de 

Aurélio B. de Holanda, inspeção significa “ação de olhar” . Enquanto palpação significa “ato 

de palpar”. A retração mamária é vista, e  não, palpada. O nódulo, é palpado, e não visto, a 
depender de suas dimensões. O candidato cita uma literatura que refere à inspeção, a 
observação de massa tumoral, e não nódulo. Este último define-se como “estrutura anatômica 
tumefata, em forma de nó (pequenas bolas), segundo Grande Dicionário de Enfermagem Atual 
- Coordenador Francisco M.V. Costa Revic Editorial Ltda e R.B.E. Editorial LTDA.



QUESTÃO Nº 56

QUESTÃO Nº 58

RESPOSTA: O argumento da candidata é desprovido de lógica, visto que, por divergência da 
literatura, a icterícia fisiológica pode ocorrer após 36, 48 e 72 horas. Entretanto, caso surja antes 
destes períodos, considera-se como patológica. Ressalto que o referencial de tempo eleito para 
a questão foi de 36 horas.

QUESTÃO Nº 59

RESPOSTA: O argumento do candidato refere-se à técnica de maneira geral, e não focada na 
pediatria.

RESPOSTA: A condição ortográfica da prova, sofreu avaliação de profissional capacitado para 
tal.

RESPOSTA: O questionamento não procede, pois a questão refere a 1 só procedimento.

RECURSO 00000106 - INDEFERIDO

RECURSO 00000023 - INDEFERIDO

RECURSO 00000066 - INDEFERIDO

RECURSO 00000081 - INDEFERIDO

RECURSO 00000104 - INDEFERIDO

RECURSO 00000023 - INDEFERIDO

RECURSO 00000047 - INDEFERIDO

RECURSO 00000053 - INDEFERIDO

RESPOSTA: O Argumento da candidata não procede, pois consta no edital, diferentes 
referências sugeridas a fim de respaldar cada área contemplada no concurso.

RESPOSTA: O argumento do candidato sugere que a literatura por ele consultada generaliza a 
hiperbilirrubinemia. Porém, no seguimento do texto, a autora enfatisa, os tipos fisiológico e 
patológico na dependência de elementos que as diferencie.



RECURSOS: 00000070 - INDEFERIDO

RECURSOS: 00000088 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000053 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000068 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RECURSO: 00000097 - INDEFERIDO

RESPOSTA: Ao contrário do que argumenta a candidata, as alternativas “A” e “C” são claras. Na 

primeira, o texto é objetivo, porém a afirmativa não é correta. E, a Segunda, respalda-se na 

afirmação de Edilza Maria Schmitz (página 294).

RESPOSTA: O contexto das questões refere-se à administração de dieta em crianças.

QUESTÃO Nº 61

RESPOSTA: O argumento do candidato é apelativo, sugerindo reciprocidade na afirmação. A 
partir da instalação de um diagnóstico, o organismo apresenta sinais ou sintomas de alterações. 
A resposta da questão respalda-se na autora Edilza Maria Schmitz (página 93).

RESPOSTA: A candidata discorda da resposta apresentada (alternativa A). Porém, a resposta 
correta é a alternativa “B”. Ou seja, a mesma confundiu-se na própria contestação.

QUESTÃO Nº 64

QUESTÃO Nº 70

RESPOSTA: Não procede a argumentação. As sindromes geriátricas são bastante bem definidas, 
uma vez que exigem cuidadosa avaliação. São elas: instabilidade e queda, imobilidade, 
deterioração cognitiva, deficit  sensorial, incontinência e ictogenia.

A não identificação dessas síndromes pode levar a cronificações de situações mórbidas e perda 
progressiva de autonomia do idoso. A incontinência é frequente no idoso, entretanto, não se 
constitui em consequência  normal do envelhecimeto.

Caldas e Saldanha. Saúde do idoso: a arte de cuidar Pgs: 160, 161 e 162.

RESPOSTA: Não procede a argumentação do candidato, uma vez que “manter o idoso no leito até 
a sua alta” é contra indicado para a integridade fisica e psicológica do idoso.

O maior perigo é a síndrome da mobilidade.

Caldas e Saldanha - Saúde do Idoso: A arte de cuidar - Pgs 163 e 169.



QUESTÃO Nº 79

RECURSO: 00000106 - INDEFERIDO

RESPOSTA: A argumentação não procede uma vez que óxido nitroso é um gás anestésico/sedativo e 

não é utilizado como pré-anestésico.

O ítem oxido nitroso não consta do dicionário de “Administração de Medicamentos em Enfermagem” 

-  AME.
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